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PHIẾU BẦU THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

NHIỆM KỲ 2022 - 2027 

Họ và tên cổ đông: ………………………………………………………………. 

Mã số cổ đông: …………………………………………………………………... 

Tổng số cổ phần sở hữu và đại diện:………………………………………… CP. 

Số phiếu biểu quyết bầu cử thành viên HĐQT ( *) :………………………Phiếu. 

Số TT Họ và tên ứng viên thành viên HĐQT Số phiếu biểu quyết 

1   

2   

3   

4   

5   

 Tổng cộng:  

 

  Lạng sơn, ngày 10 tháng 06 năm 2022 
(*) Nguyên tắc bầu cử thực hiện theo phương 

thức bầu dồn phiếu. Số phiếu biểu quyết của 

cổ đông cho từng lần bầu cử bằng số cổ phần 

hiện tại của cổ đông đang sở hữu và đại diện 

nhân với số thành viên được bầu vào hội 

đồng quản trị. 

- Nhiệm kỳ 2022-2027, số thành viên HĐQT 
được bầu 03 thành viên. 

- Ví dụ: Cổ đông A đang sở hữu 100 CP thì 

số phiếu biểu quyết bầu cử thành viên HĐQT 

là 100 x 3 = 300 phiếu. 

Mỗi cổ đông tiến hành chọn ứng viên bằng 

cách ghi số phiếu biểu quyết của mình cho 

từng ứng viên mình chọn sao cho tổng số 

phiếu biểu quyết cho tất cả các ứng viên mà 

cổ đông chọn bằng hoặc nhỏ hơn tổng số 
phiếu biểu quyết của cổ đông. Cổ đông có 

thể dồn hết số phiếu cho một ứng viên hoặc 

chia ra cho một số ứng viên nhưng không 

biểu quyết vượt quá số lượng thành viên 

HĐQT được bầu là 03 thành viên. Chi tiết 

hướng dẫn bầu cử tại Quy chế bầu cử của 

Đại hội.  

 
Cổ đông 

( Ký và ghi rõ họ tên) 

 

 

 

 

 

 

 

…………………………. 
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PHIẾU BẦU THÀNH VIÊN  BAN KIỂM SOÁT 

NHIỆM KỲ 2022 – 2027 

 

Họ và tên cổ đông: ………………………………………………………………. 

Mã số cổ đông: …………………………………………………………………... 

Tổng số cổ phần sở hữu và đại diện:………………………………………… CP. 

Số phiếu biểu quyết bầu cử thành viên BKS ( *) :………………………Phiếu. 

Số TT Họ và tên ứng viên thành viên BKS Số phiếu phiểu quyết 

1   

2   

3   

4   

5   

 Tổng cộng:  

 

  Lạng sơn, ngày 10 tháng 06 năm 2022 
(*) Nguyên tắc bầu cử thực hiện theo phương 

thức bầu dồn phiếu. Số phiếu biểu quyết của 

cổ đông cho từng lần bầu cử bằng số cổ phần 

hiện tại của cổ đông đang sở hữu và đại diện 

nhân với số thành viên được bầu vào Ban kiểm 

soát. 

- Nhiệm kỳ 2022-2027, số thành viên BKS 

được bầu 03 thành viên. 

- Ví dụ: Cổ đông A đang sở hữu 100 CP thì số 

phiếu biểu quyết bầu cử thành viên BKS là 

100 x 3 = 300 phiếu. 

Mỗi cổ đông tiến hành chọn ứng viên bằng 

cách ghi số phiếu biểu quyết của mình cho 

từng ứng viên mình chọn sao cho tổng số 

phiếu biểu quyết cho tất cả các ứng viên mà cổ 
đông chọn bằng hoặc nhỏ hơn tổng số phiếu 

biểu quyết của cổ đông. Cổ đông có thể dồn 

hết số phiếu cho một ứng viên hoặc chia ra 

cho một số ứng viên nhưng không biểu quyết 

vượt quá số lượng thành viên BKS được bầu 

là 03 thành viên. Chi tiết hướng dẫn bầu cử tại 

Quy chế bầu cử của Đại hội.  

 Cổ đông 

( Ký và ghi rõ họ tên) 

 

 

 

 

 

 

 

…………………………. 

 


